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OCHRANNÁ PASTA NA RUCE 
Unsichtbarer Handschutz 

POPIS Ochranná pasta na ruce chrání pokožku rukou před usazováním silně přilnavých 
nečistot. Aplikuje se na ruce před prací nebo po jejich každém umytí. Ochranná 
pasta na ruce je prodyšný pastovitý produkt. Zabraňuje usazování nečistot v pó-
rech pokožky. Obsažené zjemňující a ochranné látky ošetřují pokožku. To bylo 
dokázáno mnohými dermatologickými testy. Díky chemickému složení je ochranná 
pasta na ruce až z 95 % biologicky odbouratelná a odpudivá vůči nečistotám. 

VLASTNOSTI - dermatologicky testována 
 - zabraňuje usazování nečistot 

- chrání a ošetřuje pokožku 
- neutrální vůči pokožce 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : bílá 
 Konzistence : pastovitá 
 Zápach / vůně : parfémováno 

Báze : k pokožce šetrné ošetřující látky 
 Hustota při +20 °C : cca 0,40 g/cm3 
 Hodnota pH : není stanovena 
 Bod vzplanutí : 160 °C 
 Rozpustnost ve vodě : vytváří emulzi 
 Optimální skladovací teplota : > +10 °C až < +30 °C 

Trvanlivost v originál. uzavřeném obalu : minimálně 30 měsíců 

OBLAST POUŽITÍ  Univerzálně použitelná pasta pro ochranu před špínou, asfaltem, živicí, barvami, 
agresivními čisticími prostředky, oleji, tuky, rozpouštědly, alkoholem apod. 

ZPŮSOB POUŽITÍ  Liqui Moly Ochranná pasta na ruce se nanáší v rovnoměrné vrstvě na čisté a su-
ché ruce. Do citlivých konečků prstů je potřeba pastu obzvláště vetřít. Podle čet-
nosti mytí rukou je potřeba aplikaci pasty opakovat, nejpozději ale po čtyřech ho-
dinách. 

 Informace o správné péči o ruce poskytuje náš Plán ochrany pokožky obj. č. 
6243. 

 
DOSTUPNÁ BALENÍ 650 ml plastová dóza Obj. č. 3334 D-GB-F-I-E-NL-P 
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